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PETITS
Banks, Kate. El llibre de l’ós. Il.lustracions Georg Hallensleben. Joventut, 2012.
És l’hora d’anar a dormir. La mare llegeix un conte i el personatge, un ós, també és a punt de dormir,
però un son profund que durarà tot l’hivern.

Desclot, Miquel. El blanc i el negre. Il·lustr. Lluïsa Jover. La Galera, 2013
Un llibre per a nostàlgics que van créixer amb l’editorial la Galera, que ara celebra cinquanta
anys. Edició facsímil del primer llibre d’una col·lecció que parlava dels colors als infants.

Haughton, Crhis. Oh no, Charlie! Santander: Milrazones, 2012
A vegades els nostres fills es volen portar bé, seguir les normes, però no és gens fàcil…Retrat
en clau d’humor, i amb un gos de protagonista, d’aquesta lluita interna dels infants.

Jack Keats, Ezra. Un dia de neu. Lata de sal, 2013
Dins la col·lecció “Vintage”, reedició d’un llibre d’ara fa 50 anys, guanyador de la prestigiosa
medalla Caldecott. El descobriment de la neu per part d’un infant.

Jadoul, Émile. Amb bogeria. Baula, 2013
Juntament amb el llibre Els bombers, dos nous títols d’aquest autor que s’ha
especialitzat en històries tendres per als més menuts de la casa.

Meyers, Susan. Petits pertot arreu. Il·lustr. Marla Frazee. Crimbo, 2013
Un llibre ple de nadons, infants i pares de tota mena i condició on es veuran retratats tots els
pares novells.
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Rosen, Michael. Anem a caçar un ós. Il·lustr. Helen Oxenbury. Ekaré,
2013
Per fi arriba en català el conte de la família que travessa mig món per anar a caçar un ós.

Vaugelade, Anaïs. Patos, Corimbo, 2013
A partir d’un conte anglès i amb fulls de cartró, Vaugelade il·lustra una petita història
repetitiva d’aneguets que van i vénen.

PRIMERS CONTES PER A COMPARTIR
Dippucchio, Kelly, La fantàstica Chloe. Il·lustr. Heather Ross. Bruño
2013
Chloe és una nena molt creativa que ens ajudarà a entendre que no ens podem comparar
sempre amb els altres: cadascú és bo en alguna cosa.

La gallineta vermella. Adapt. Pilar Martínez; il·lustr. Marco Somà.
Hipòtesi; Kalandraka, 2012
Nova versió d’aquest conte tradicional amb unes il·lustracions i edició impecables. Un conte
que parla de l’esforç i la recompensa.

Idle, Molly. Flora y el flamenco. Barbara Fiore, cop. 2012
Una petita joia il·lustrada per parlar de la dansa a partir dels moviments de ballet d’una
nena i un flamenc.
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Jeffers, Oliver. L’ant és meu. Andana, 2012
Un nou llibre d’aquest autor que tant ens fa riure! Aquesta vegada planteja una història
sobre el sentit de la propietat i les mascotes que no us decebrà.

Laminack, Lester L. Tres gallines i un paó. Il·lustr. Herny Cole.
Joventut, 2013
La granja és un lloc tranquil on cadascú té la seva feina i la fa de bon grat… però amb
l’arribada d’un paó, comencen els rumors i les enveges…

Lionni, Leo. El somni d’en Mateu. Hipòtesi; Kalandraka, 2013
Després de fer un elogi de la poesia amb el seu llibre de Frederik, Lionni s’apropa al món de
la pintura amb la història del ratolí Mateu.

Martí, Gemma. La caixa del port. Il·lustr. Meritxell Duran. A buen paso,
2013
Un llibre enginyós i atrevit que presenta un munt de personatges estrafolaris que intenten
endevinar què amaga la caixa que acaba d’arribar al port.

Takahashi, Kazue. El teléfono de las ardillas. Adriana Hidalgo, 2013
L’arribada del telèfon és un gran avenç en la vida diària dels esquirols. Tots estan la mar de
contents, encara que l’ús que en fan no és del tot convencional.
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Van Hoestenberghe, Barbara. Pim pom. Versions bàrbares de cançons
catalanes. Viena edicions, 2012 +CD
Un cançoner molt original que recull cançons populars catalanes i les versiona en la veu de
diferents personatges anònims —avis, infants…— del territori català.

Wagner, Jenny. El bunyip. Il·lustr. Ron Brooks. Ekaré, 2012
Versió il·lustrada d’una història mitològica dels aborígens australians. El bunyip és un
ésser estrany que viatja a la recerca de la seva identitat i de l’amor.

Yerkes, Jennifer. Pajarraco. Oceano Travesía. 2013
Un llibre per parlar de l’acceptació d’un mateix a partir d’un original joc d’il·lustració i una
edició molt elegant.

PRIMERS LECTORS
Cabré, Jaume. L’any del blauet. Il·lustr. Pep Boatella. Estrella Polar, 2012
Reedició d’una història entranyable que ens convida a viatjar a través de les estacions a
partir de la història d’aquest petit ocell.

Hibernia, Eva. Ratlles blaves. Il·lustr. Nilobon Kijkrailas. La Galera, 2013
Anar a comprar roba pot acabar sent una cosa molt divertida, sobretot si trobes un jersei
de ratlles juganeres i màgiques que et desperta la imaginació!
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Larreula, Enric. La gorra de plat. Il·lustr. Mercè Arànega. Baula, 2012
Reedició de la còmica història d’un mico que, després de trobar una gorra de plat, decideix
fer valdre la seva autoritat i posar una frontera enmig de la selva.

Latimer, Alex. El talent amagat del pingüí. Baula, 2013
Per participar en un concurs de talents cal destacar en alguna cosa. El pingüí està molt
amoïnat perquè, per més que ho prova, no sap quina és la seva habilitat especial.

Lim, Yeong-Hee. La nova escola de la Jinju. Il·lustr. Amélie Graux.
Baula, 2012
Una història molt senzilla per a primers lectors, però que planteja amb molta tendresa el
xoc cultural d’una nena, arribada de Corea, en el primer dia d’escola.

Marçal, Maria Mercè. Uf, quin dissabte, rateta Arbequina! Il·lustr.
Magda Marçal. Estrella Polar, 2012
La gran poetessa Maria Mercè Marçal va escriure aquest conte que fantasieja amb una
possible cosina de la rateta que escombrava l’escaleta. Una cosina molt aventurera i
espavilada.

Molist, Pep. Sorra a les sabates. Il·lustr. Maria Espluga. Casals, 2013
(Bambú. Pas de lletra)
Reedició d’un conte molt bonic que parla del plaer de llegir a partir de la història de la
Maria, una nena que es pren al peu de la lletra l’expressió “ficar-se dins un llibre”.
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Sennell, Joles. L’euga Rara. Il·lustr. María Hergueta. Oxford, 2012
És realment una euga? O és un cérvol? Qui sap? Una història il·lustrada sobre la recerca de
la identitat, que ens empeny cap allò desconegut i incert.

A PARTIR DE 7 ANYS
Crespo, Amaia. Llegeix-me. Il·lustr. Paula Bonet. Andana, 2013
Un llibre que va editar-se gràcies al micromecenatge de Verkami, i que és un original
homenatge al clàssic de Carroll, Alícia en terra de meravelles.

Dutruc-Rosset, Florence. Quina vergonya. Il·lustr. Marylise Morel,
Christine Couturier. Estrella Polar, 2013
Una nova entrega de la divertida col·lecció “Així és la vida Lulú!”. Aquesta vegada la Lulú
passarà els nervis i l’angoixa d’anar per primer cop a classe de gimnàstica esportiva.

Lacointre, Jean. Animals domèstics. Ekaré, 2013
Una original posada en escena plena d’humor d’una història esbojarrada: els Srs. Archibaldo
reben la visita d’un gos domèstic amb referències que desitja ser contractat com a
mascota.

Prats, Joan de Déu. El misteri de l’espantaocells adormit. Il·lustr. Lluïsot.
Animallibres, 2012
El rellotge que fa de cor de l’espantaocells ha desaparegut. Aquest és un misteri per al
detectiu més conegut del bosc, en Jack Esquirol.
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Ramon, Estrella. Rebigotis. Il·lustr. Marta Montañà. Edicions del Pirata, 2012
La vida del ratolí Rebigotis i la d’una nena que es diu Minerva s’encreuaran justament el dia que
ja no aguanten més les baralles amb les seves respectives famílies.

Raspall, Joana. 46 poemes i 2 contes. Il·lustr. Àfrica Fanlo. Publicacions
Abadia de Montserrat, 2013
Per celebrar els cent anys de la poetessa catalana, l’editorial recupera alguns poemes dels
llibres Versos amics, Serpentines de versos i Concert de poesia i dos contes del llibre
Contes del si és no és.

Schubiger, Jürg. Dos que se quieren. Il·lustr. Wolf Erlbruch. Barbara
Fiore,. 2012
Un llibre de textos poètics sobre l’amor, de difícil catalogació, però amb unes il·lustracions de
parelles d’animals enamorats que fascinaran a grans i petits.

Tashlin, Frank. Però si jo sóc un ós! Viena, 2013
Reedició d’una història de lectura obligatòria. Un text curt que farà riure i reflexionar sobre
el món del treball el públic de totes les edats.

Tubau, Victòria, Les gallines del Batat. Cruïlla, 2012
Si els reis no us van portar el darrer premi Vaixell de Vapor, no deixeu passar l’estiu. Petites
descripcions dels companys de la classe, plens d’humor, enginy i unes gotes de fantasia.
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A PARTIR DE 9 ANYS
Badal, Josep Lluís, Jan Plata. La crida dels pirates. La Galera, 2013
Una història de pirates i tresors ocults protagonitzades per Joan Plata, un pirata que ben
bé podria ser la versió catalana de John Silver, oi?

Bidari, Bono. Jo, Elvis Riboldi. Tu, Emma Foster. El musical. La Galera,
2013
Si sou fans de les històries esbojarrades de l’Elvis, esteu de sort. Arriba una nova aventura
d’aquest infant hiperactiu i insuportable!

Cirici, David. Molsa. Il·lustr. Esther Burgeño. Edebé, 2013 (Tucà 10+;35)
L’amor d’un gos cap als seus amos pot ser molt fort. Fins i tot pot aconseguir fugir d’un
camp de concentració i reunir dos germans separats per culpa d’una gran guerra.

Díaz Garrido, María Julia; Álvarez Hernández, David Daniel. Bandada.
Hipòtesi; Kalandraka, cop. 2012
Una paràbola de com la maldat i perversió que mou les persones ha portat el món fins a la
situació actual.

Frisch, Aaron. La caputxeta vermella. Guió i l·lustr. Roberto Innocenti.
Símbol, 2013
Una revisió de la història de la caputxeta, però ambientada a la cara més fosca d’una ciutat,
amb les il·lustracions documentals del prestigiós il·lustrador italià.
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Messenger, Norman. El país de jamás lo creerás. SM, 2013
Si encara no coneixeu aquest autor, deixeu-vos sorprendre per la capacitat de jugar amb
les imatges i de crear nous mons. Un exercici fantàstic per aprendre a mirar la vida des
d’una altra òptica.

Siebe, Josephine, Los viajes de Kásperle. Noguer, 2013
Les aventures de Kásperle, un ninot bromista i entremaliat, es van publicar per primer cop
l’any 1901. Amb aquesta reedició podràs conèixer totes les peripècies que el van fer famós i
estimat pels infants d’arreu.

A PARTIR DE 12 ANYS
Baccalario, Pierdomenico, Una maleta plena d’estrelles. Il·lustr. Iacopo
Bruno. La Galera, 2012
A la botiga Battibaleno, en un poblet d’Escòcia, es guarden els objectes màgics del món: la
sabata de la Ventafocs, la llàntia d’Aladí…

Bottero, Pierre. El llindar obscur de la màgia. Baula, 2012 (L’Associació:
2)
El nom de la col·lecció fa referència justament a una associació destinada a vetllar per la
convivència entre humans i éssers sobrenaturals. Ara li toca a l’Ombe controlar un grup de
trols rebels.

Doyle, Roddy. Com un llebrer. Bambú, 2012
Quatre generacions de dones es retroben al voltant d’un llit d’hospital, vetllant l’àvia
malalta. Un llibre amb uns diàlegs sorprenents, que juga amb elements fantàstics per
parlar-nos dels vincles familiars d’una forma molt real
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Martín Pinillos, Patricia. Una de zombis. Estrella Polar, 2012
Imagineu un atac de zombis a la ciutat de Barcelona? Un llibre per a riure sense parar que
explica en clau d’humor i des dels ulls d’una adolescent com sobreviure a un atac d’aquesta
mena.

Pastor, Joaquim. La crida del llibre de bambú. Casals, 2013 (Bambú.
Grans lectors)
Una història breu però intensa, seriosa potser, però que ens apropa a la realitat de la Xina i
les conseqüències que va tenir per a la població la construcció de la gran muralla.

Pou, Gisela, L’edat del lloro. Il·lustr. Francisco Ruizge. Edebé, 2013 (Tucà
vermell)
Història realista amb tocs d’humor protagonitzada per una nena que viu amb desesperació els
canvis que pateix la seva família des que el seu germà s’ha convertit en un ídol televisiu de les
adolescents.

JUVENIL
Blake, Nelson. Destruïm tots els cotxes. Cruïlla, 2013
Novel·la d’humor intel·ligent narrada des de la veu d’un jove de disset anys que no té pèls a la
llengua i que està fart dels falsos moviments ecològics i socials que volen salvar el món.
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Boix, Armando. La noia a qui estimaven les fades. Edebé, 2012
Aventures ambientades a l’edat mitjana: un pessic d’amor, intrigues de palau i una mica de
fantasia de la mà de fades i follets.

Fombelle, Timothée de. Vango. Estrella Polar, 2013
Si us va agradar Tobi Lolness, descobriu aquesta nova aventura trepidant de l’autor francès. Aquesta
vegada el protagonista és el jove Vango, un fugitiu acusat d’assassinat al París de 1934.

García i Cornellà, Dolors. Sota les pedres. Bromera, 2012
Què s’amaga sota les restes arqueològiques que estan a punt de ser derruïdes? El vell dietari que
guarda la família d’en Martí parla d’un misteriós objecte i una maledicció.

Geert de Kockere; Sabien Clement. Amo, amar, amor. Barbara Fiore, 2013
Poemari il·lustrat de poesia amorosa: passió, erotisme i amor boig…

Huertas Gómez, Rosa. El blog de Cyrano. SM, 2012
Primers amors, amb el referent cultural de Cyrano i la bonica Rosanne, però en l’actualitat d’un jove
estudiant.
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Sloan, Holly Goldberg. I’ll be there = Sempre amb tu. Cruïlla, 2012
En Sam i l’Emily es troben i amb el seu amor s’entrellacen dues històries, dues realitats, dos estils
de vida molt diferents. El trasbals és inevitable.

Molt
bon
estiu 2013!!!
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